Το Πολυτεχνείο Ζει
Μήνυμα του Αυτόνομου ΔΙΚΤΥΟΥ Εκπαιδευτικών Π.Ε.
για την 17η Νοέμβρη, για το Πολυτεχνείο.
48 χρόνια μετά την εξέγερση φοιτητών και
λαού στο Πολυτεχνείο, μια εξέγερση που
ήταν οδηγός για την πτώση της χουντικής
τυραννίας η οποία τελικά επήλθε και με το
τραγικό γεγονός της προδοσίας της Κύπρου.
Το μήνυμα «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ένα
μήνυμα ζωής, δημοκρατίας και δικαιωμάτων
ενάντια σε εκτροπές παραμένει επίκαιρο, δεν
ξεθωριάζει. Μας καλεί στους αγώνες του
σήμερα ενάντια στις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές, στους αγώνες για την υπεράσπιση
του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, στους αγώνες για τη μόρφωση, για την
εργασία, για την ενίσχυση της δημοκρατίας και όχι το μελάνωμά της με αυταρχισμούς άλλων
εποχών.
Το Πολυτεχνείο ζει γιατί η αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, ο άνθρωπος τελικά
βρέθηκαν πάνω από τον φόβο, πάνω από εκτελέσεις, φυλακίσεις, εξορίες. Αποτελεί το
Πολυτεχνείο την καρδιά της Ελλάδας των νέων, μιας Ελλάδας που δεν υποτάσσεται, συνέχεια
των μεγάλων στιγμών αντίστασης και διεκδικήσεων του Ελληνικού λαού. Συνέχεια των
αγώνων, του ’21 για ελευθερία , του ΟΧΙ του ’40, της αντικατοχικής πάλης με την εθνική
αντίσταση, του κινήματος 1-1-4 για δημοκρατία, του 15% για την Παιδεία. Το Πολυτεχνείο ζει
στους αγώνες του λαού και της νεολαίας ενάντια σε νόμους και διατάξεις που σημαδεύουν την
εργασία, τα δικαιώματα, τη δημόσια δωρεάν υγεία, το δημόσιο δωρεάν σχολείο.
Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα, στους αγωνιζόμενους φοιτητές
του Πολυτεχνείου, στους νεκρούς και τραυματίες, στους εξορισμένους αγωνιστές, σε όσους με
το παράδειγμα ζωής και την ίδια τους τη ζωή ανέβασαν την τιμή αυτού το τόπου και του
λαού ψηλά, πολύ ψηλά, τόσο που να μην τον τρομάζει ούτε να υποκύπτει σε πολιτικές
εκφοβισμού και απειλών και εκτροπών. Το Πολυτεχνείο παραμονεύει και ωθεί τους
εκπαιδευτικούς να μην υποκύπτουν στις απειλές και στις αντιδημοκρατικές ενέργειες του
ΥΠΑΙΘ, ενέργειες που στοχεύουν στην καταστολή του αγώνα τους για δημοκρατία στα
σχολεία, για σχολεία δημόσια και δωρεάν χωρίς κατηγοριοποιήσεις και διακρίσεις. Να μην
υποκύπτουν και να συνεχίζουν τον αγώνα για ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ενάντια στην
αξιολόγηση κατηγοριοποίηση, ενάντια στη μετατροπή του δημόσιου σχολείου σε
επιχειρηματικό ίδρυμα «παροχής» εκπαίδευσης.

Το πολυτεχνείο, βαθιά ανθρώπινο και ταξικό βρίσκεται στην απέναντι
όχθη από
εκδηλούμενες ακροδεξιές και φασιστικές πράξεις που βασίζονται στον διαχωρισμό των
ανθρώπων με βάση την εθνότητα, τη φυλή, το φύλο, τις θρησκευτικές και πολιτικές
πεποιθήσεις τους, που βασίζονται στην «ιδεολογία» του θανάτου.
Ως Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών καλούμε όλους τους συναδέλφους, τη νέα γενιά,
τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία να δώσουμε
όλοι μαζί ένα ηχηρό παρόν μνήμης αλλά και συνεχούς αντίστασης και αγώνα για
πραγματική δημοκρατία στην καθημερινότητά μας αλλά και σε κάθε κοινωνική μας
έκφανση. Είναι χρέος να κάνουμε πράξη τα συνθήματα του Πολυτεχνείου για εθνική
ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία. Είναι επίκαιρη η σημερινή συνθήκη να αναδείξουμε ότι ο
άνθρωπος τελικά μπορεί να βρεθεί πάνω και πέρα από τον φόβο και να αποτελέσει το
επίκεντρο της πολιτικής πράξης σε μια περίοδο υγειονομικής και διαφαινόμενης νέας
οικονομικής κρίσης.
Η πανδημία ανέδειξε περισσότερο τις αντιφάσεις του νεοφιλελευθερισμού, καθώς η
«εξατομικευμένη»-μοναχική πορεία των ανθρώπων στη λογική «ο καθένας τη δουλειά του
και τη μοίρα του» είναι μια απάτη και ότι μόνο συλλογικά και ανθρώπινα μπορεί αυτός ο
κόσμος να προχωρήσει.
Το αφήγημα του νεοφιλελευθερισμού και η πολιτική του εφαρμογή από την
κυβέρνηση της Ν.Δ. να γίνει γρήγορα παρελθόν. Αντιεκπαιδευτικοί νόμοι, απεργοκτόνοι
νόμοι, πολιτικές ταξικές για λίγους και ημέτερους με ένα κράτος μεσάζοντα σε συμφέροντα
κερδοφορίας δεν πρέπει να μακροημερεύσουν, πρέπει ναπέσουν. Αυτή είναι μια
αναγκαιότητα που γίνεται ευθύνη αγώνα για μια δημοκρατική πολιτική, για ένα
δημοκρατικό ποιοτικά αναβαθμισμένο δημόσιο και δωρεάν σχολείο, για ισχυρό δημόσιο
σύστημα υγείας και κράτος πρόνοιας έτσι που οι άνθρωποι να ζήσουν μια ζωή καλύτερη με
κοινωνική δικαιοσύνη και συλλογική ανάταση για όλους και για όλες.
Ζήτω το Πολυτεχνείο, ζήτω η 17η Νοέμβρη,
ζήτω οι αγώνες για μόρφωση, δουλειά, δημοκρατία, για κοινωνική δικαιοσύνη.
Συμμετέχουμε μαζικά τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα προστασίας στις εκδηλώσεις ,
συγκεντρώσεις, και πορείες τιμής, μνήμης και αγώνα σε όλη τη χώρα.
Αθήνα, Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021, πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία

–συγκέντρωση 16:30, στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Θεσσαλονίκη, Πλατεία Πολυτεχνείου 18:00

